Ionische eilanden – Paxos – individueel:
8-daagse wandelreis vanuit Gaios
2019 (IPWS119I)

Onze wandelfilosofie: overdag lekker actief, dan ’s avonds een warme douche, een
goede maaltijd en een comfortabel bed in een kleinschalige accommdatie.

meer informatie: www.annahiking.nl
(21-11-2018)

Accommodatie: Appartement Baronessa in het havenstadje Gaios.
Reisprogramma: Er zijn 5 wandelingen beschreven, wandelduur circa 4 uur exclusief pauzes. Er is niet
overal markering, maar de routebeschrijvingen zijn duidelijk. Eén dag is vrij om zelf b.v. naar Antipaxos te
gaan: fraaie zandstranden en je kunt er met de kaart ook rondwandelen.
Boekbaar: Het hele jaar. Logistiek is lastig vóór 1 mei en na half november, tevens veel zaken gesloten.
Prijs per persoon (zonder vlucht en veerboot)
januari-juni en september-december
juli en augustus

1 persoon in studio,
samenreizend
€ 575
€ 705

2 personen in
studio
€ 380
€ 445

alleenreizend
€ 705
€ 835

Startpunt: Paxos veerhaven (Gaios).
Inbegrepen
- 7 overnachtingen (exclusief ontbijt).
- Transfers per taxi op Paxos conform programma.
- Wandelkaart, routebeschrijvingen en GPS-tracks per wandeling; algemeen informatiepakket.
- Reserveringskosten en telefonische ondersteuning.
Niet inbegrepen
- Vlucht, vervoer Corfu luchthaven – Paxos veerhaven.
- Ontbijt, lunch, diners, drankjes en overige uitgaven van persoonlijke aard.
- Verzekeringen.
- Excursie naar Antipaxos.
- Overige transfers en alles wat verder niet genoemd staat onder ‘inbegrepen’.
Dagprogramma
1. Aankomst Paxos op de veerhaven van Gaios, taxi naar accommodatie.
2. Westkust. Taxi naar Lakkas (noorden), wandeling via een vuurtoren, het Ypapanthis klooster en het
Olive Press museum terug naar Gaios. (3h45’; 12km; 340m ↕)
3. Zuiden. Rondwandeling vanaf Gaios via het plaveisel van Ostria, uitzichtpunt op Galazio en een oude
windmolen. (3h50’; 13km; 400m ↕)
4. Dag ter eigen besteding, b.v. een excursie naar Antipaxos (niet inbegrepen).
5. Oostkust en stranden. Taxi naar Lakkas (noorden), wandeling langs twee stranden en de “Donkey
steps” naar Longos; verder langs nog 5 stranden terug naar Gaios. (4h30’; 13km; 500m ↕)
6. Centrale eiland. Taxi naar Longos, wandeling langs klassieke cisternen en het uitkijkpunt Pounta terug
naar Gaios. (4h30’; 13km; 315m ↕)
7. Tripitos boog. Rondwandeling vanaf Gaios langs kaap Mousmouli, Tripitos boog en Mongonissi.
Optioneel taxibootje terug vanaf Mongonissi (niet inbegrepen). (4h; 13km; 280m ↕)
8. Taxi naar de veerhaven van Gaios, vertrek.

